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Veřejná vyhláška 
 

O P A T Ř E N Í   O B E C N É   P O V A H Y 
 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“ nebo „orgán 
ochrany veřejného zdraví“) jako správní orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 a věcně příslušný 
podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), 
postupem podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), modifikovaným § 94a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,  
 

vydává 
 

opatření obecné povahy – monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2020. 
 
 
Monitorovací kalendář je závazný pro všechny provozovatele přírodních koupališť provozovaných 
na povrchových vodách využívaných ke koupání podle § 6a odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. 
a pro osoby uvedené v § 6d zákona č. 258/2000 Sb. u ostatních povrchových vod ke koupání. 
 
V případě povrchových vod ke koupání bez provozovatele nebo bez osoby uvedené v § 6d zákona 
č. 258/2000 Sb., stanovených na základě § 6g zákona č. 258/2000 Sb., je monitorovací kalendář 
závazný pro KHS JmK. 
 
 
A)  PŘÍRODNÍ KOUPALIŠTĚ PROVOZOVANÁ NA POVRCHOVÝCH VODÁCH VYUŽÍVANÝCH KE 
KOUPÁNÍ, VE KTERÝCH NABÍZÍ SLUŽBU KOUPÁNÍ PROVOZOVATEL PODLE § 6a, 6d ZÁKONA 
č. 258/2000 Sb. 
 
Platí pro všechny provozovatele přírodních koupališť provozovaných na povrchových vodách 
využívaných ke koupání v Jihomoravském kraji. 
 
Místo odběru vzorků vody je jednotlivě stanoveno v provozním řádu vypracovaném v souladu 
s § 6c odst. f) zákona č. 258/2000 Sb. a schváleném dle § 6c odst. g) zákona č. 258/2000 Sb. 
 

 
 
 
 
 



Pokračování č. j.: KHSJM 23057/2020/BM/HOK 
 

 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, 602 00 Brno 

tel: 545 113 034, e-mail: sekretariat@khsbrno.cz, ID datové schránky: jaaai36 
Strana 2 (celkem 5) 

Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod:  
Tabulka č. 1: 

 
Datum a rozsah odběru 

11. 5. 1. 6. 29.6. 27.7. 
Provozovatelé přírodních koupališť na povrchových vodách 
využívaných ke koupání podle § 6a odst. 1 zákona č. 
258/2000 Sb. a povrchové vody nabízené ke koupání dle § 6d 
zákona č. 258/2000 Sb. 

BR BR BR BR 

Vysvětlivky: 
BR – běžný rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, přírodní 

znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují 

 
 
 
V souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, 
sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších 
předpisů, (dále také „vyhláška č. 238/2011 Sb.“), se v případě shledání podezření na výskyt sinic 
v průběhu sezony stanovuje, aby byla předmětná povrchová voda dále sledována v rozsahu: 
 
 
Tabulka č. 2: 

datum a rozsah odběru vzorku v případě shledání podezření na výskyt sinic  
11. 5. 25. 5. 8. 6. 22. 6. 7. 7. 20. 7. 3. 8. 17.8. 31.8. 

BR RR DR RR DR RR DR RR DR 

Vysvětlivky: 
BR –   běžný rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, 
           přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují 
DR –  doplňkový rozbor: znamená, že ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz  
          se v tomto termínu stanovují 
RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady,  
           přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu  
           stanovují 

 
V souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se při překročení limitů I. stupně výskytu sinic 
stanovují termíny, kdy bude nad stanovená data a rozsah odběrů v předchozí tabulce odebírán další 
vzorek v rozsahu odběru DR – doplňkový rozbor, a to po celou dobu, kdy bude trvat překročení limitů 
I. stupně výskytu sinic:   

 
 

Tabulka č. 3: 
datum a rozsah odběru dalšího vzorku v případě překročení limitů I. stupně výskytu sinic  
15.  6. 29.  6. 13.  7. 27.  7. 10.  8. 24.  8. 

DR DR DR DR DR DR 

Vysvětlivky: 
DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz 

se v tomto termínu stanovují 
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B)  DALŠÍ POVRCHOVÉ VODY KE KOUPÁNÍ UVEDENÉ V SEZNAMU PODLE § 6g ZÁKONA 
č. 258/2000 Sb. 
 
Místo odběru vzorků vod:   
 
Tabulka č. 4: 

kód 
oblasti 

CZ 

název oblasti 
místo odběru vzorků vody  

zeměpisné souřadnice 

KO620101 VN Palava 49°22‘00.928‘‘ N; 16°39’29.348‘‘ E 

KO620201 VN Letovice - Svitavice 49°33’31.307‘‘ N; 16°32’27.801‘‘ E 

KO620202 VN Letovice - Vranová 49°33’21.067‘‘ N; 16°32’20.485‘‘ E 

KO620301 VN Brněnská přehrada - Rakovec 49°13’46.250‘‘ N; 16°30’44.700‘‘ E 

KO620302 VN Brněnská přehrada - Rokle 49°14’54.477‘‘ N; 16°29’38.101‘‘ E 

KO620303 VN Brněnská přehrada - Sokolské koupaliště 49°14’32.341‘‘ N; 16°30’39.137‘‘ E 

KO620304 VN Brněnská přehrada - Kozí horka 49°14’16.871‘‘ N; 16°30’23.531‘‘ E 

KO620305 VN Brněnská přehrada - Osada 49°14’49.276‘‘ N; 16°29’57.315‘‘ E 

KO621802 VN Lučina 48°51’43.243‘‘ N; 17°23’35.812‘‘ E 

KO626003 Vranovská přehrada - pláž Vranov 48°54’45.631‘‘ N; 15°48’49.478‘‘ E 

KO622004 VN Výrovice 48°55’44.140‘‘ N; 16°06’20.556‘‘ E 

 
Četnost a rozsah rozložení odběrů vzorků vod: 
 
Tabulka č. 5: 

Kód 
oblasti 

CZ 

název oblasti 
datum a rozsah odběru 

11. 5. 1. 6. 15. 6. 29. 6. 13. 7. 27. 7. 10. 8. 24.8. 

KO620101 VN Palava BR BR DR RR DR RR DR - 
KO620201 VN Letovice - Svitavice BR BR - DR DR RR DR - 
KO620202 VN Letovice - Vranová BR BR - DR DR RR DR - 

KO620301 
VN Brněnská přehrada - 
Rakovec 

BR BR DR RR DR RR DR DR 

KO620302 
VN Brněnská přehrada - 
Rokle 

BR BR DR RR DR RR DR DR 

KO620303 
VN Brněnská přehrada - 
Sokolské koupaliště BR BR DR RR DR RR DR DR 

KO620304 
VN Brněnská přehrada - 
Kozí horka 

BR BR DR RR DR RR DR DR 

KO620305 
VN Brněnská přehrada - 
Osada 

BR BR DR RR DR RR DR DR 

KO621802 VN Lučina BR BR - RR - RR DR - 

KO626003 
Vranovská přehrada - 
pláž Vranov BR BR - DR DR RR DR - 

KO622004 VN Výrovice BR BR - DR DR RR DR DR 

Vysvětlivky: 
BR – běžný rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady, 
           přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ se v tomto termínu stanovují 
DR –  doplňkový rozbor: znamená, že ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz  
           se v tomto termínu stanovují 
RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady,  
           přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu  
           stanovují 
  -   –   rozbory se nemusí stanovovat 
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V souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., se při překročení limitů I. stupně výskytu sinic 
stanovují termíny, kdy bude nad stanovená data a rozsah odběrů odebírán další vzorek v rozsahu 
odběru DR – doplňkový rozbor, příp. odběru RR – rozšířený rozbor, a to po celou dobu, kdy bude trvat 
překročení limitů I. stupně výskytu sinic: 
 
Tabulka č. 6: 

datum a rozsah odběru  
25. 5. 8. 6. 22. 6. 7.  7. 20. 7. 3. 8. 17. 8. 31. 8. 

RR DR DR DR DR DR RR DR 

 
Vysvětlivky: 

DR – doplňkový rozbor: znamená, že ukazatele průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický   
  obraz se v tomto termínu stanovují 

RR – rozšířený rozbor: znamená, že ukazatele Escherichia coli, intestinální enterokoky, znečištění odpady,  
          přírodní znečištění, průhlednost, vodní květ, sinice, chlorofyl-a, mikroskopický obraz se v tomto termínu  
          stanovují 
 

 
Odůvod nění  

 
KHS JmK je na základě zmocnění podle § 82a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v souladu 
s pravidly monitorování jakosti vody podle § 4 až § 8 vyhlášky č. 238/2011 Sb., o stanovení 
hygienických požadavků na koupaliště, sauny, a hygienické limity písku v pískovištích venkovních 
hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů, formou opatření obecné povahy povinna vydat 
monitorovací kalendář pro přírodní koupaliště provozovaná na povrchových vodách využívaných 
ke koupání (dále také „přírodní koupaliště“) a pro další povrchové vody ke koupání uvedené 
v Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách, ve kterých nabízí službu koupání 
provozovatel, a další povrchové vody ke koupání pro rok 2020 (dále jen „Seznam“), který byl sestaven 
Ministerstvem zdravotnictví podle § 6g zákona č. 258/2000 Sb. 

 
Provozovatelé a osoby které nabízí koupání v povrchových vodách dle § 6d zákona č. 258/2000 Sb., 
na které se monitorovací kalendář vztahuje, budou na základě § 6a odst. 1 písm. b) a § 6c zákona 
č. 258/2000 Sb., monitorovat jakost vody ke koupání a plnit další povinnosti vztahující se k přírodním 
koupalištím v četnosti a rozsahu ukazatelů a v termínech podle monitorovacího kalendáře. S ohledem 
na ustanovení § 82a zákona č. 258/2000 Sb., a nutnosti obecného určení povinovaných subjektů, a 
s tím spojenou možností výskytu nových provozovatelů přírodních koupališť v průběhu koupací 
sezony, je četnost a rozložení odběrů vzorků vody pro všechny provozovatele stejná. Příkladný výčet 
provozovatelů je stanoven v Seznamu. V případě, že bude shledáno podezření na výskyt sinic podle 
§ 6 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb., bude u každého jednotlivého přírodního koupaliště postupováno 
v rozsahu a četnosti podle tabulky stanovené na základě pravidel stanovených v § 8 odst. 2 vyhlášky 
č. 238/2011 Sb. 
 
Místo odběru vzorků vody je u provozovatelů přírodních koupališť, v souladu s ustanovením § 6c odst. 
1 písm. f) zákona č. 258/2000 Sb., stanoveno v provozních řádech, schválených orgánem ochrany 
veřejného zdraví.  

 
Místa odběrů vzorků vod pro další povrchové vody ke koupání, uvedené v Seznamu, jsou stanovena 
v monitorovacím kalendáři. V souladu s § 82a odst. 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. byla místa 
odběrů vzorků vody z dalších povrchových vod ke koupání volena se zřetelem na největší riziko 
znečištění vody a očekávání největšího počtu koupajících se osob. Místo odběru je dále s ohledem na 
charakter jednotlivých povrchových vod stanoveno použitím zeměpisných souřadnic, které 
nevyvolávají pochybnost nad přesným určením místa. Pro praktické použití je možné nalézt fotografie 
zamýšlených odběrových míst na webových stránkách KHS JmK, dostupných z: www.khsbrno.cz. 
 
Data odběrů vzorků vody byla určena v souladu s délkou koupací sezony stanovené v Seznamu a na 
základě pravidel pro stanovení dat uvedených v § 8 odst. 2 vyhlášky č. 238/2011 Sb. Vyhláška 
č. 238/2011 Sb. v § 10 odst. 2 dále stanovuje, že v případě překročení limitů I. stupně výskytu sinic, se 
četnost odběru za účelem kontroly zkracuje na 5 až 9 dnů. S ohledem na tuto skutečnost byla 
stanovena data dalších odběrů, ve kterých bude nad rámec určeného data a rozsahu odebírán vždy 
další vzorek, a to po celou dobu trvání překročeného limitu I. stupně. 
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V souladu s § 82a zákona č. 258/2000 Sb. může orgán ochrany veřejného zdraví v případě vzniku 
výjimečné situace rozhodnout o pozastavení monitorovacího kalendáře a jeho pokračování a nařídit 
odběr a vyšetření dodatečného vzorku vody ke koupání. 

 
Samotný monitorovací kalendář byl vydán zákonem předepsaným způsobem. Návrh opatření obecné 
povahy byl s ohledem na § 172 a násl. správního řádu, modifikovaný § 94a odst. 3 zákona 
č. 258/2000 Sb., dne 2. dubna 2020 vyvěšen na úředních deskách KHS JmK, zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a téhož dne i zaslán k vyvěšení obecním úřadům v obcích, jejichž 
správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Součástí návrhu opatření obecné povahy byla 
výzva k uplatnění námitek a připomínek v termínu do 17. 4. 2020, a to, vzhledem k vyhlášenému 
nouzovému stavu, písemně (e-mailem nebo datovou schránkou). 
 
Na závěr orgán ochrany veřejného zdraví konstatuje, že v průběhu celého řízení o přijetí opatření 
obecné povahy – monitorovacího kalendáře nebyla v rámci zákonné lhůty uplatněna žádná námitka 
ani připomínka. 
 
 

 

 

 

 

               (podepsáno elektronicky) 
                     Ing. Miroslav Staněk 

ředitel 
odboru hygieny obecné a komunální 

 
 
 

Vyvěšeno dne: 27. 4. 2020 
 
Sejmuto dne: 1. 9. 2020  
   
                                    Za správnost vyhotovení: MUDr. Jana Derková 
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